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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace výrobní haly Tescan 

Autor práce: Bc. Jan Hlávka 

Oponent práce: Ing. Rostislav Doubek 

Popis práce: 

Na základě předložené diplomové práce po jejím prostudování, zaujímám následující stanovisko: 

Textová část práce obsahuje: 

Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby se 

širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby – objektový, studie realizace 

hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště – výkresová 

dokumentace, časový plán budování a likvidace objektů ZS, ekonomické vyhodnocení 

nákladů na ZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů – dimenzování, umístění, 

doprava na staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr energie, bezpečnostní 

opatření, časový plán hlavního stavebního objektu - technologický normál a časový 

harmonogram, plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu hlavního objektu, 

technologický předpis pro zemní práce, hlubinné a plošné základy a hrubou spodní stavbu, 

kontrolní a zkušební plán kvality pro problematiku řešenou v technologickém předpisu, 

položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, plán BOZP, návrh bednění, jeho vykreslení 

na zadané části konstrukce a stanovení optimální obrátkovosti, návrh a finanční posouzení 

pro průmyslové podlahy hlavního stavebního objektu, návrh řešení zajištění stavební jámy. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomant celkově prokázala schopnost samostatného řešení. Po stránce obsahové a odborné 

hodnotím práci jako dobrou. Znalosti diplomanta uplatněné v závěrečné práci odpovídají znalostem 

studenta navazujícího magisterského studia v oboru. 
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Práce je splněna ve svém rozsahu dle zadání diplomové práce.  

Z hlediska technického a ekonomického hodnotím práci jako zdařilou. 

Pro zpracování diplomové práce byly použity platné normy a legislativní předpisy. 

Formální zpracování práce je dobrá. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Kapitola 1 – průvodní zpráva: zpráva neodpovídá technické zprávě stavebně technologického 

projektu. 

Str. 64 až 69 – stroje, mechanismy, nástroje: student uvádí „autojeřáb nebo věžový jeřáb“. Který 

stroj studen hodlá nasadit?, každá volba má své výhody a nevýhody. Předložit komisi. 

Str. 79 – staveništní parcela: student uvádí chybně katastrální území. Stavba se nachází v k.ú. 

Kohoutovice. 

Str. 87 – pojezdové komunikace na staveništi: jak je navržen způsob likvidování, případně kumulace 

vod z odvodňovacího příkopu? 

Str. 102 – autojeřáb: o jaký druh břemene se jedná. Není uvedena hmotnost, proto nelze stanovit, 

že je návrh správně. Obdobně i na str. 107 a 109. 

Str. 107 a 109 –jeřáby: není zřejmé, zda bude možné věžový jeřáb demontovat a odstranit ze stavby. 

Str. 110 – montážní plošina a výtah: stroje nejsou posouzeny na dosah a únosnost. Jak student určil, 

že tyto návrhy jsou nejlepší variantou? Předložit komisi. 

Str. 141 – převzetí a připravenost staveniště, pracoviště: z jakého důvodu student stanovuje, aby 

při převzetí pracoviště byl přítomen technický dozor stavebníka? Jaký je rozdíl mezi předáváním 

staveniště a pracoviště? Předložit komisi. 

Str. 141 – klimatické podmínky: teplota vzduchu není jediným limitem při provádění zemních prací. 

Str. 142 – připravenost staveniště: student uvádí, že výška oplocení staveniště je 1,8 ale na str. 87 

uvádí výšku 2,0 m, co tedy platí? 

Příloha 3 – výkres zařízení staveniště: jak bude probíhat výstavba za provozu stávající budovy. Jaká 

jsou rizika, omezení a jejich následná opatření objednatele a zhotovitele stavby. Předložit komisi. 

Příloha 6 – schéma pojezdu: není zřejmý směr pojezdu mechanizace. 

Příloha 14 – náklady ZS: díl 91 neobsahuje položky za pronájem či nákup dopravního značení. 

Příloha 16 – obrátkovost bednění: tato příloha neřeší obrátkovost bednění. Je zde uveden pouze 

výpočet možného odbednění. Student uvádí údaj 240 ºCdnů, není zřejmé, co tím chtěl student sdělit. 

Příloha 17 – návrh stavební jámy: příloha neobsahuje návrh ale pouze schéma provedení svahování 

stavební jámy. 

Závěr: 

Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené diplomové 

práce, doporučuji studenta Bc. Jana Hlávku k obhajobě před komisí státní závěrečné zkoušky a 

hodnotím práci známkou dle ECTS: 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 27. 01. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


